
FOTÓ Krész 
fotokresz.hu 
facebook.com/FotoKresz 
 
Telefon: +36-20-999-3789 
E-mail:  foto@fotokresz.hu 
 

ESKÜVŐI-FOTÓZÁS ÁRLISTA 
 
 

1. „ALAP” CSOMAG „A”: 
 

Budapest és Budaörs területén belül egy külső helyszínen (és/vagy műteremben) beállított képek készítése és 
egy házasságkötési ceremónia (templomi vagy polgári) fotózása. Összesen 150-180 db digitális fotó készül, 
ezekből 80 db kiválasztott kép 10×15 cm-es papírképre kerül. 
Az összes fotó digitális korrekció után, a kiválasztott „beállított képek” digitális retusálást követően CD-n 
vagy DVD-n kerülnek átadásra. 
 

Egyéb igényektől függően 40.000 Ft-tól. 
 

2. „ALAP” CSOMAG „B”: 
 

Budapest és Budaörs területén belül egy külső helyszínen (és/vagy műteremben) beállított képek készítése és 
két házasságkötési ceremónia (templomi és polgári) fotózása. Összesen 200-220 db digitális fotó készül, 
ezekből 100 db kiválasztott kép 10×15 cm-es papírképre kerül. 
Az összes fotó digitális korrekció után, a kiválasztott „beállított képek” digitális retusálást követően CD-n 
vagy DVD-n kerülnek átadásra. 
 

Egyéb igényektől függően 50.000 Ft-tól. 
 

3. „ESKÜVŐ” CSOMAG: 
 

Budapest és Budaörs területén belül egy külső helyszínen (és/vagy műteremben) beállított képek készítése,  
két házasságkötési ceremónia (templomi és polgári), a lakodalom (vacsora) és néhány további esemény  
(pl. lánykikérés) fotózása. Összesen 650-700 db digitális fotó készül, ezekből 150 db kiválasztott kép  
10×15 cm-es papírképre kerül. 
Az összes fotó digitális korrekció után, a kiválasztott „beállított képek” digitális retusálást követően DVD-n 
kerülnek átadásra. 
 

Egyéb igényektől függően 80.000 Ft-tól. 
 

4. „NAGY NAP” CSOMAG: 
 

Budapest és Budaörs területén belül egy külső helyszínen (és/vagy műteremben) beállított képek készítése, két 
házasságkötési ceremónia (templomi és polgári), a lakodalom (vacsora) valamint a további események 
fotózása.  A fényképész reggeltől kíséri a menyasszonyt és/vagy a vőlegényt, megörökítve a készülődés 
mozzanataitól a menyasszonytánc végéig a Nagy Nap eseményeit. Összesen 850-1.000 db digitális fotó készül, 
ezekből 200 db kiválasztott képből 10×15 cm-es papírkép lesz, ezen felül válogatott képek egyedi fotókönyvbe 
kerülnek. 
Az összes fotó digitális korrekció után, a kiválasztott „beállított képek” digitális retusálást követően DVD-n 
kerülnek átadásra. 
 

150.000 Ft. 
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Az árak tájékoztató jellegű, irányadó árak. A megrendelői igényekhez igazodva a fenti alapárak 
tartalmazhatnak akár fekete-fehér, barnított, vagy más, egyedileg retusált digitális- illetve papírképet is. 
A „csomagárak” a részletezett feltételek mellett tartalmazzák az összes költséget, beleértve a kiszállás költségét 
is. Budapest és Budaörs területén kívül a mindenkori üzemanyagárakból származtatott kiszállási díjat 
számolok. Áraim alanyi ÁFA-mentes, végleges árak. Az árváltoztatás jogát kénytelen vagyok fenntartani. 
 
 
 
 
 
 
Egyedi igényekre szabott árajánlat, és időpont egyeztetés: 
 
 
Telefon:  Krész Attila, fényképész 

+36-30-400-6884 
+36-20-999-3789 
 

Email:   info@fotokresz.hu 
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